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              ZAŁĄCZNIK NR 2 
              NR SPR. AZ/233/19/14 

 

  UMOWA NR ……../2014 

 

ART. 4 PKT 8  

NIE PODLEGA PRZEPISOM USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. - PRAWO ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH  (T. J. DZ. U. Z 2013 R., POZ. 907  Z PÓŹN. ZM.)  

 

zawarta dnia ………………… 2014 r. w Łodzi 
 

pomiędzy 

Strażą Miejską w Łodzi, 90 – 119 Łódź, ul. Kilińskiego 81  

NIP  725-12-02-006    REGON  470006145 

- zwaną dalej „Kupującym” - reprezentowaną przez:  

   ....................................................................................................................................................... 

a 

firmą ................................................................................................................................................... 

z siedzibą w ........................................................................................................................................  

wpisaną w dniu .................................... do ........................................................................................ 

prowadzonego przez ............................................. pod numerem ..................................................... 

NIP ................................................................... REGON .................................................................. 

- zwaną dalej „Sprzedającym”  - reprezentowaną przez: 

 ...................................................................................................................................................... 

następującej treści: 

§ 1 

1. Kupujący nabywa, a Sprzedający zobowiązuje się, zgodnie z ogłoszeniem o przetargu oraz ofertą, do 

sprzedaży i dostarczenia następujących elementów umundurowania strażnika miejskiego: 

1) (rodzaj asortymentu) – (ilość), 

2) ………………………………… . 

2. Sprzedający gwarantuje sprzedaż elementów umundurowania nowych, dobrej jakości, zgodnych  

z wymaganiami Kupującego.  

3. Integralną częścią niniejszej umowy jest ogłoszenie o przetargu oraz oferta Sprzedającego z dnia 

………………………, 

§ 2 

1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do budynku Kupującego, 

znajdującego się w Łodzi przy ul. Rydla 19, po uprzednim pisemnym (również faks) zamówieniu 

Kupującego w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia, nie później niż 

do dnia 30.11.2014 r. 

3. Strony ustalają, że po dostarczeniu przez Sprzedającego przedmiotu umowy, Kupujący dokona jego 

odbioru jakościowego i ilościowego. W razie stwierdzenia wad lub braków ilościowych, a także  

w przypadku stwierdzenia, iż dostarczone elementy umundurowania nie spełniają wymagań 

określonych w § 1 ust. 2, Kupujący składa Sprzedającemu pisemną (również faks) reklamację,  

a Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni licząc od dnia 

złożenia reklamacji, dokonać wymiany wadliwych elementów umundurowania lub dostarczyć ich 

brakującą ilość.  

4. Koszty związane z dostarczeniem elementów umundurowania oraz z ich ewentualną wymianą ponosi 

Sprzedający. 
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§ 3 

Kupujący przekaże Sprzedającemu tabelę rozmiarów elementów umundurowania, stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy, łącznie z zamówieniem, o którym mowa w § 2 ust. 2. 

§ 4 

1. Za dostarczone elementy umundurowania Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu cenę  

w wysokości: 

1) (rodzaj asortymentu) – (ilość) – (cena jednostkowa brutto) – (wartość brutto) 

2) …………………………………………………………………………………. 

2. Ceny, określone w ust. 1, uważa się za niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej 

umowy 

3. Ogółem wartość elementów umundurowania zakupionych na podstawie niniejszej umowy wynosi 

………………. zł. brutto, słownie: ………………………………………................, w tym podatek 

VAT …… %, tj. ……………………….. zł., słownie ………………………………….. . 

§ 5 

1. Strony ustalają, że rozliczenie z tytułu wykonania niniejszej umowy nastąpi na podstawie faktury 

VAT wystawionej przez Sprzedającego w dniu dostarczenia elementów umundurowania 

Kupującemu. 

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Sprzedającemu nastąpi przelewem na konto bankowe wskazane  

w treści faktury VAT w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT. W przypadku zwłoki  

w zapłacie wynagrodzenia Sprzedający ma prawo naliczyć Kupującemu ustawowe odsetki. 

3. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT z tytułu realizacji niniejszej 

umowy bez podpisu osoby przez niego upoważnionej na następujący Numer Identyfikacji 

Podatkowej - 725-12-02-006. 

§ 6 

1.  Sprzedający udziela Kupującemu ……. miesięcy gwarancji na dostarczone elementy 

umundurowania. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia dostarczenia przedmiotu umowy do 

budynku Kupującego. 

2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy, Kupujący zawiadamia 

Sprzedającego – na piśmie - o powstałych wadach, jednocześnie przesyłając wadliwe elementy 

umundurowania do siedziby Sprzedającego, a Sprzedający zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia 

stwierdzonych wad w terminie 14 dni od dnia otrzymania wadliwych elementów umundurowania. 

Koszty przesłania wadliwych elementów umundurowania ponosi Sprzedający. 

3. Wykonanie zobowiązań wynikających z gwarancji może nastąpić poprzez usunięcie stwierdzonych 

wad lub wymianę wadliwych elementów umundurowania na nowe i wolne od wad. 

§ 7 

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Sprzedający zapłaci Kupującemu kary 

umowne w następujących wypadkach: 

a. w przypadku jednostronnego rozwiązania umowy przez Sprzedającego – 10 % kwoty, o której 

mowa w § 4 ust. 3; 

b. w przypadku wypowiedzenia umowy przez Kupującego z powodu okoliczności, za które ponosi 

odpowiedzialność Sprzedający, wskazanych w ust. 2 – 10 % kwoty, o której mowa w § 4 ust. 3; 

c. w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 – 1 % wartości brutto 

elementów umundurowania objętych zamówieniem za każdy dzień opóźnienia; 

d. w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 ust. 3 oraz § 6 ust. 2  

– 1 % wartości brutto reklamowanych elementów umundurowania za każdy dzień opóźnienia. 
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2. Kupujący ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z powodu 

okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedający, w szczególności  

w następujących przypadkach: 

1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Sprzedającego; 

2) Sprzedający w rażący sposób narusza obowiązki wynikające z niniejszej umowy,  

a w tym nie dotrzymuje ustalonych terminów dostaw; 

3) dostarczane elementy umundurowania rażąco odbiegają od wymagań jakościowych 

określonych przez Kupującego; 

4) wysokość naliczonych kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy, 

określonych w ust. 1 pkt 3 i 4, przekroczy poziom 10 % kwoty, o której mowa w § 4 ust. 3. 

Wypowiedzenie umowy pod rygorem nieważności musi nastąpić w formie pisemnej  

i zawierać uzasadnienie. 

3. Kwota, od której naliczane będą kary umowne, określone w ust. 1 pkt 1 i 2, ulegać będzie 

odpowiedniemu obniżeniu o wartość zrealizowanych przez Sprzedającego zamówień. 

4. Kary umowne naliczone przez Kupującego w przypadkach określonych w ust. 1 płatne będą 

na podstawie noty obciążeniowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia noty Sprzedającemu. 

5. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość odszkodowania z tytułu kar umownych, 

Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

określonych w Kodeksie cywilnym. 

§ 8 

Strony wyznaczają osoby upoważnione do ich reprezentowania w sprawach związanych  

z wykonaniem niniejszej umowy: 

1) ze strony Kupującego: Jerzy Janicki – tel. 042 250 22 19 

2) ze strony Sprzedającego: ………………………….………………………………….…………….. . 

§ 9 

1. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać 

polubownie. W przypadku kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną poddane przez Strony 

rozstrzygnięciu przez sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Kupującego. Strony zobowiązują się 

wykonać orzeczenie sądu natychmiast i dobrowolnie. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

Kodeksu postępowania cywilnego. 

3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze 

Stron. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

        Kupujący                  Sprzedający 

 

 

 

 

.....................................        ..................................... 

 

 

 


